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5G permitirá estrangeiros
influírem no comportamento
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Abertura improvisada do
Carnaval foi ruim para o Rio
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Queda de 3% na
gasolina e no diesel
não chegam já
ao consumidor
A Petrobras confirmou, nesta
segunda-feira, a redução de 3% no
preço do diesel e da gasolina para
as refinarias. A medida entra em
vigor nesta terça-feira. O último
reajuste anunciado pela companhia
para a gasolina foi em 1º de dezembro do ano passado e, para o diesel,
no dia 21 daquele mês.
A medida não surpreendeu o
mercado, disse à Agência Brasil o
presidente da Federação Nacional
do Comércio de Combustíveis e
de Lubrificantes (Fecombustíveis),
Paulo Miranda Soares.
Ele lembrou que, quando começou a tensão entre Irã e Estados
Unidos, o preço do barril de petróleo no mercado internacional subiu
de US$ 64 para US$ 70. Como o
preço já voltou ao patamar anterior,
Soares disse que a tendência é de
queda do preço dos dois combustíveis no mercado interno brasileiro.
“É absolutamente normal e esperada essa atitude da Petrobras.”
O presidente da Fecombustíveis
ressaltou, porém, que, para o consumidor, a redução do preço deve demorar
algum tempo, porque as distribuidoras
têm que gerir o estoque, estimado entre 15 milhões e 20 milhões de litros.
“Só baixa o preço quando ela [distribuidora] vender o estoque que comprou mais caro”. Para chegar à bomba, deve demorar 15 dias, “porque a
concorrência é muito grande no setor
de revenda”, disse Soares.

Fracassa a
venda da fábrica
da Ford para
a Caoa
O grupo Caoa desistiu de comprar a fábrica da Ford em São Bernardo do Campo, São Paulo. A
informação foi dada nesta segundafeira pelo governador João Doria
e, posteriormente, confirmada pela
companhia.
O governador paulista disse que
a compra da fábrica da Ford está
sendo estudada por dois grupos de
investidores chineses. Doria não
identificou os dois grupos empresariais. “Há um entendimento novo
com dois fabricantes chineses, entendimentos que estão em curso,
mas não temos propagado, até para
que eles possam seguir com tranquilidade, sem a pressão do tempo.”
A Ford anunciou em 20 de outubro do ano passado o encerramento
da produção de caminhões na fábrica de São Bernardo, após de 52 anos
de funcionamento. O Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC informou, na
época, que cerca de 650 funcionários da produção seriam desligados
da fábrica.
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Investimentos no país
recuam 1% em novembro
‘A verdade é que a
economia ainda está
em crise’, mostra
professor

O indicador que acompanha os
investimentos se somou à leva de
índices que teimam em contrariar
o discurso oficial de retomada da
economia em um ritmo forte. Em
novembro, os investimentos recuaram 1% em relação a outubro de
2019, de acordo com o Indicador
Ipea Mensal de Formação Bruta de
Capital Fixo (FBCF).
A comparação refere-se aos números dessazonalizados, ou seja,
excluindo-se a influência de determinados fatores de épocas do ano
na economia. Com isso, é possível
comparar os resultados obtidos em
meses distintos.
O recuo foi menor do que o observado de setembro para outubro
de 2019, na série com ajuste sazonal, quando houve redução de
2,2% no FBCF. O FBCF é calculado pelo investimento feito em três
segmentos: máquinas e equipamentos, construção civil e outros
ativos fixos.

Sindifisco

Na comparação com novembro
de 2018, o FBCF registrou retração de 1,8%. No acumulado em 12
meses, os investimentos desaceleraram, com a taxa de crescimento
passando de 2,6% até outubro para
2,1% até novembro.
Em entrevista ao jornal francês
Le Monde, neste final de semana, o
economista Eduardo Fagnani analisa que o crescimento propalado
pelo governo é “uma ilusão total”.
“A verdade é que ainda estamos
em uma economia em crise”, diz
o professor da Unicamp. Página 3

Fagnani: crescimento propalado
pelo governo é “uma ilusão total”

Título de longo prazo indexado
à inflação tem maiores ganhos

Mercado ilegal já responde por
até 24% dos agrotóxicos no país

Os títulos públicos de longo prazo indexados à inflação (IPCA) registraram os melhores resultados
dos últimos anos. O IMA-B, índice
que reflete o desempenho do título do Tesouro NTN-B, teve alta de
23% no ano passado, o que é equivalente a 385% do DI, indicador de
referência do mercado de renda fixa.
O IMA-B 5+, que acompanha
papéis com prazo igual ou superior
a cinco anos, fechou 2019 com ganhos de 30,4%, quase o dobro na
comparação com o resultado de
2018 (15,4%). O IMA-B 5, que
traz as NTN-Bs com vencimento
inferior a cinco anos, também teve
performance positiva, com desempenho de 13,2%.
O IMA-Geral, índice que reflete o desempenho geral dos títulos
federais, apresentou variação de
13% em 2019 ante 10% registrado
no ano anterior, segundo a Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de Capitais

O mercado de agrotóxicos ilegais – roubados ou contrabandeados – tem crescido no Brasil, de
acordo com pesquisas de entidades
ligadas ao agronegócio.
Um relatório do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social
das Fronteiras (Idesf) aponta, por
exemplo, que 20% dos agrotóxicos
vendidos no país são de origem ilegal. Já a Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo (Fiesp) estima que o número chegue a 24%.
As pesquisas são feitas com base
em informações fornecidas pela
polícia e por autoridades estaduais.
O comércio desses produtos
provoca um descontrole sobre os
compostos químicos utilizados nas

(Anbima). Com a queda da taxa de
juros, o retorno do indicador foi
215% do DI, o maior resultado nos
últimos dez anos.
“Esse resultado reflete o impacto
dos cortes da taxa Selic além dos precificados pelo mercado em um cenário de inflação controlada e aprovação da reforma da Previdência. Esse
panorama valorizou os títulos públicos de prazos mais longos, trazendo
ótimos resultados”, afirma Marcelo
Cidade, economista da Anbima.
Os títulos prefixados, que têm
menor prazo de vencimento, também tiveram resultados positivos.
O IRF-M, indicador que representa
esses papéis, teve desempenho de
12% no ano, enquanto o subíndice
IRF-M1+, que traz títulos prefixados com vencimento superior a um
ano, apresentou ganho de 14,2%. O
IRF-M 1, que mostra os resultados
dos títulos de até um ano, ou seja,
de curto prazo, apesar de resultado
positivo, valorizou apenas 6,8%.

Cedae só trata água alterada na semana que vem
A Companhia Estadual de Águas
e Esgotos (Cedae) informou nesta
segunda-feira que o carvão ativado
pulverizado – que será aplicado no
início do tratamento da água distribuída pelo Reservatório do Guandu
a grande parte da população do Rio
de Janeiro – passará a ser empregado a partir da próxima semana.
Segundo a companhia, o produto e o equipamento para sua
aplicação foram comprados na
sexta-feira. “O carvão chegará

Bayard Boiteux, página 2

até esta quarta-feira, e o prazo de
entrega do equipamento que fará
a aplicação é até este fim de semana”, diz, em nota, a Cedae. De
acordo com a companhia, o equipamento será montado imediatamente e passará a ser utilizado no
início da próxima semana.
Na quinta-feira passada, a Cedae
informou que vai adotar em caráter
permanente a aplicação de carvão
ativado. A medida será adotada
pela companhia de distribuição de

água para reter a substância geosmina, que tem causado cheiro forte
turbidez na água distribuída. A iniciativa da Cedae veio depois que
consumidores de vários bairros da
capital e da Baixada Fluminense reclamaram da cor turva e do cheiro
forte da água servida à população.
A má qualidade da água provocou uma corrida aos depósitos e
supermercados em busca de água
mineral, que sumiu das prateleiras
e já é produto raro no Rio.

SEU DIREITO
Condenação
pelo crime de
‘encheção de saco’
Mônica
Gusmão,
página 4

lavouras, levando muitas vezes os
cidadãos a consumir comida com
substâncias proibidas e, obviamente, maléficas à saúde. Segundo as
entidades, a entrada no mercado é
majoritariamente pela fronteira, em
especial pelo Paraguai, onde se tem
pouco ou quase nenhum controle
sobre a produção de agroquímicos.
O presidente do Idesf, Luciano
Stremel Barros, alerta que os produtos sem padrão são, em geral,
consumidos pelo mercado interno,
já que as grandes empresas têm um
controle maior sobre os agrotóxicos
utilizados. “Quer dizer: estamos
envenenando o mercado interno.
Acaba batendo no brasileiro esse
tipo de produto”, afirma.

COTAÇÕES
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Telefonia 5G: o contexto brasileiro
No Brasil o conjunto de
serviços possibilitados pelo
5G irá operar em determinadas faixas nas frequências de
700 megahertz (MHz), 2,3
gigahertz (GHz), 3,5 GHz e
26 GHz, que serão leiloadas
pela Anatel. Para além de
disponibilizar frequências,
a Anatel tem como metas o
compartilhamento de infraestrutura pelas operadoras,
com vistas a racionalizar os
elevados investimentos necessários à implantação da
rede, tendo em vista a ampla
capilaridade necessária. Outra meta envolve o desenvolvimento da indústria tecnológica nacional.
Porém, seja na parte da
infraestrutura de rede ou em
aplicativos que se beneficiarão da nova plataforma, os
resultados ainda são limitados. Existe o Projeto 5G
Brasil, que é uma associação de empresas, centros de
pesquisa e órgãos de classe
com o intuito de promover
a constituição de uma arquitetura da quinta geração de
telefonia móvel no Brasil,
abrangendo desde a pesquisa
básica e aplicada até o desenvolvimento de produtos e
soluções de sistemas de engenharia, industrialização de
produtos e soluções, aplicações práticas e compartilhamento de informações.
Todavia, ainda não existem indicadores que permitam avaliar os resultados
dessa iniciativa. Um elemento que permitiria balizar
o peso do país neste espectro
do conhecimento é o número
de pesquisadores envolvidos
com 5G no Brasil e a quantidade de publicações científicas e patentes resultantes,
que são ainda incipientes.
Assim, no presente contexto,
embora existam iniciativas
para a recepção rural de longa distância, devido ao peso
do agronegócio, a infraestrutura tecnológica a ser adotada será esmagadoramente
estrangeira.
Ainda que não seja tratado neste texto, outro elemento de preocupação envolve a
Internet das Coisas (IoT),
que proverá grande parte do
conteúdo a ser trafegado nas
redes 5G. Todos os principais atores envolvidos são
empresas estrangeiras, o que
se traduz por uma enorme
exposição quanto à segurança das informações brasileiras. Existe um amplo con-

junto de estudos por parte
do BNDES que selecionou
áreas estratégicas, mas ainda
está em seu início o processo
de estímulo de conformação
de um parque de empresas
neste segmento.
Considerando-se o cenário apresentado, cabe diferenciar os elementos visíveis, e sedutores, exigindo
rapidez na escolha e implantação das redes 5G, em detrimento da reflexão dos aspectos quase desconhecidos
abordados
anteriormente,
mas que igualmente influenciarão o resultado. Neste
sentido é necessário analisar
algumas questões observadas e suas possíveis consequências a longo prazo.
Consequências
previsíveis
Ao observar os aspectos
mais visíveis do processo de escolha das redes 5G
para a iniciativa privada e
o Estado brasileiro, tem-se
inicialmente os enormes ganhos econômicos dos atores
envolvidos. As empresas e
nações que tiverem primazia para determinar o padrão
da indústria terão benefícios
trilionários. Em um primeiro
momento receberão royalties dos sistemas legados e
posteriormente da imensa
infraestrutura necessária à
capilarização da rede, que
será infinitamente maior que
a atual.
Também existirão bilhões
de equipamentos com receptores, tais como celulares e dispositivos eletrônicos diversos, o que poderá
envolver tecnologia a ser
licenciada. Quando as redes 5G estiverem em pleno
funcionamento, as empresas
dominantes terão o benefício
da inércia natural nas aquisições de novas tecnologias e
upgrades de sistemas, cenário em que é mais fácil continuar com a plataforma em
que se opera, ao contrário de
mudar toda a tecnologia.
Os aspectos menos visíveis, todavia, envolvem um
grau de complexidade decisória bem maior. Os padrões
estabelecidos de 5G serão o
conteúdo que trafegará no
recipiente tecnológico composto por celulares, roteadores, antenas de distribuição,
dentre outros. O problema
é que as empresas que fabricarem essa parafernália

sempre poderão acrescentar
hardwares e softwares com
propósitos duais, atendendo
também aos objetivos dos
serviços de inteligência e
Forças Armadas nacionais.
Cabe observar que a instalação de ferramentas clandestinas é muito difícil de
ser identificada, sobretudo
se seu emprego permanecer
dormente. Esses mecanismos duais teriam dois grandes grupos de emprego: backdoors, que são pontos de
acesso clandestinos pelos
quais se pode acessar um sistema, rede ou celular com o
propósito de obter informações ou realizar sabotagens;
e ciberarmas, software, hardware ou a combinação de
ambos que permanece inativo em um equipamento
e que, ao ser ativado, pode
causar danos ao seu funcionamento ou aos serviços que
realiza.
Consequências
(im)previsíveis
Como consequências não
ponderadas desse processo
decisório, em curto prazo
o Brasil poderá continuar a
ser espionado pelas agências
de inteligência dos países e
seus campos de aliança que
venham compor a tecnologia
escolhida. São fartamente
documentadas as ações de
espionagem por parte dos
EUA e países anglófonos,
bem como Rússia e China,
em que se constata que o
roubo de informações compõe a prática cotidiana dessas nações.
Organizações como a norte-americana NSA (National
Security Agency), a britânica GCHQ (Government
Communications Headquarters), a chinesa GAB (Guojia
Anquan Bu) e a russa SVR
(Sluzhba Vneshney Razvedki) têm um imenso aparato
tecnológico e humano à sua
disposição, para além de recursos financeiros quase infinitos.
Tais organizações coletam
toda informação possível de
ser obtida a partir das redes
digitais e comunicações,
pois conseguem empregar
tecnologias à frente das disponíveis no mercado para
analisá-las. Contam com supercomputadores, inteligência artificial, computação
quântica e repositórios para
armazenamento de dados

O Rio de Janeiro e o Carnaval

O Carnaval é e sempre será
um dos maiores eventos que
acontecem no Rio. Mesmo
com todas as incertezas surgidas nos dois últimos anos,
as Escolas de Samba continuam oferecendo um grande
espetáculo, e os blocos demonstram uma nova modalidade que tem crescido e já
faz parte da alegria carioca.
É preciso entender, no
entanto, que com datas previamente agendadas, o que

facilita sua comercialização
por parte dos atores da cadeia
produtiva, não deveria ter o
seu início antecipado com
mais de 50 dias. Trata-se de
uma atividade intempestiva
e que, se planejada, poderia
trazer resultados mais positivos, sobretudo para o turismo
doméstico, já que a cidade
recebe cada vez menos turistas estrangeiros em função da
falta de promoção e de uma
imagem de insegurança.

O desfile das escolas já
está sedimentado na Avenida dos Desfiles, marco de
uma profissionalização do
Carnaval ocorrida no Governo Brizola e que teve que
ser aprimorada para atender
ao evento. É uma pena que
o Sambódromo seja pouco
utilizado, tenha perdido o
museu do Carnaval e não disponha de nenhuma estrutura
temática para atender aos que
o visitam fora dos desfiles.

que são medidos em petabytes.
Os danos da espionagem,
apesar de serem grandes,
não são facilmente observáveis. Em geral se manifestam principalmente na perda
de competitividade produtiva devido ao constante roubo de segredos industriais.
Outra faceta envolve os fóruns internacionais como
ONU ou OMC, em que os
negociadores
adversários
operam com conhecimento
prévio das posições e táticas
brasileiras, o que também se
traduz em prejuízo político e
econômico.
Igualmente em curto prazo é possível, embora pouco
provável, o emprego de ciberarmas. Esse tipo de instrumento utiliza hardware e
software para causar danos
e destruição nas redes de dados adversárias, bem como
no mundo real.
Um sistema bancário
pode ser corrompido gradualmente de maneira que não
possa ser recuperado, uma
centrífuga de urânio pode
ser superaquecida, uma rede
elétrica pode sofrer sobrecarga, um aplicativo de rede
social pode ficar sobrecarregado e ficar offline durante
dias. Tudo que é afetado por
sistemas de informação está
sujeito a ser sabotado e afetar o mundo físico.
Ao contrário dos backdoors, que são empregados cotidianamente, as ciberarmas
têm uma lógica diferente.
O seu potencial para causar
danos está diretamente associado ao nível de customização. Ou seja, quanto mais específica, maior a destruição
que pode causar. Justamente
por isso o seu emprego é
extremamente restrito, pois
tende a ser uma arma de uso
único. Uma vez empregada
é identificada, e os erros são
corrigidos ou a tecnologia é
abandonada.
Já em médio e longo prazo, os riscos e consequências são bem mais graves.
Um primeiro aspecto diz
respeito ao volume e tipo de
informação que passará a ser
obtido com as redes digitais.
A partir das tecnologias 5G,
existirá um constante fluxo
de informação quase onipresente que, se comparado ao
contexto atual, em uma pequena analogia, seria como
se um córrego se tornasse
mar aberto.

As pessoas estarão conectadas de maneira permanente, sendo quase impossível
permanecer offline, vez que
todos os objetos do entorno
estarão em rede. Embora a
citada conexão permanente remeta em certa medida
ao que já acontece, devido
à constante presença dos
aparelhos celulares, as mudanças serão acentuadas, e
os pontos de acesso à rede,
difusos.
Nesse futuro de interconexões, todos os objetos serão
comunicadores, conversarão
entre si e estarão em rede.
Sob o paradigma dessa arquitetura universal, dados
sobre o instante em que se
abriu a porta de casa, ligou
a televisão, destampou a lata
de lixo, consumiu gêneros
alimentícios, se deslocou
em um veículo, abasteceu,
fez uma caminhada ou tomou banho estarão disponíveis, registrando segundo a
segundo cada atividade da
vida. As redes de relações
com suas conversas, encontros, congressos igualmente
serão registradas, em microdetalhes.
Em uma visão superficial,
poderia parecer um manancial infindável de informações inúteis, com pouco ou
nenhum sentido. Todavia,
a somatória desse imenso volume de dados ao ser
analisada com tecnologias
já existentes como o bigdata ou, no futuro, com o
emprego de inteligência artificial e enorme capacidade
de processamento, permitirá
a realização de inferências
profundas sobre comportamento, personalidade, características ou ações dos indivíduos.
Com toda essa massa de
dados em posse de um serviço de inteligência estatal
ou de uma grande empresa
internacional, uma miríade
de ações para influenciar o
comportamento das sociedades poderá ser realizada.
As possibilidades no campo
das ações de influência sobre
eventos coletivos, como eleições e referendos, não são
propriamente uma novidade,
e confirmam sua atualidade
com os recentes exemplos
do Brexit britânico ou as
eleições presidenciais norteamericanas em 2016.
Aliás, operações psicológicas foram constantemente
empregadas pelos serviços

secretos para influenciar sociedades no decorrer do século XX.
A questão central envolve um salto de qualidade
de ações possíveis devido à
quantidade exponencial de
dados disponíveis e à capacidade de analisá-los, para
além da interface propiciada
pelas redes em que todos estão conectados.
Interferir em eleições e
plebiscitos, provocar rupturas sociais, greves, radicalizações e até guerras civis se
tornarão medidas cada vez
mais triviais no portfólio disponível às grandes potências
a serem utilizadas de acordo
com seus interesses pontuais.
Evoluções comportamentais
de setores sociais ou econômicos, como caminhoneiros,
estudantes ou proprietários
rurais, serão percebidos com
antecedência.
Diante disso, as potências informacionais e suas
empresas nacionais atuarão
para obter proveito político
ou econômico, em detrimento das economias não detentoras das tecnologias digitais
em uso.
Ao contrário de pesquisas de opinião que analisam
tendências coletivas, mas
não se apropriam das opiniões individuais, os dados
coletados das redes 5G em
conjunto com a capacidade
analítica disponível possibilitarão o estabelecimento de
padrões ancorados na análise de todos os indivíduos,
eliminando a necessidade de
amostragem.
Justamente por isso, sob o
prisma pessoal, o comportamento, as comunicações, as
ações e o padrão psicológico
das pessoas serão completamente dissecados. Bastará
tão somente recuperar o dossiê digital do personagem em
questão dentro da massa de
dados coletada. Nessa massa
estarão milhões de registros
pormenorizando todas as atividades diárias de um dado
cidadão, o que ao longo do
tempo permitirá estabelecer
padrões comportamentais
bastante precisos.

O grande desafio está no
planejamento dos blocos.
Muitos estão concentrados
em bairros da Zona Sul da
cidade, acarretando sérios
problemas para os moradores de mobilidade urbana.
Um estudo mais aprimorado
por parte de especialistas de
verdade em eventos precisa
encontrar novas áreas para
os blocos. O ideal é que se
apresentassem em locais
com pouca população fixa,

como o Centro da cidade ou
o próprio Sambodromo.
Neste domingo, na abertura do Carnaval, tivemos um
espetáculo de horror, que ganhou as manchetes nacionais
e internacionais, com pessoas
correndo, sendo pisoteadas
e o uso de bombas de gás e
pimental. Não foi nada bom
para a imagem institucional
da cidade e demonstrou pouco profissionalismo.
Que o Carnaval possa en-

contrar caminhos de desenvolvimento, sem que se confunda
gestão administrativa com opções religiosas e que não continue vivendo de incertezas...
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Investimentos em novembro
sofreram queda de 1%
O que não te contaram
sobre o controle de preços
O consultor Luiz Affonso Romano, que comandou os
preços em parte da época militar, mostra algumas pérolas
daquele período, de 1965 a 1985. As solicitações de aumento de preços, apelidadas de SAPs, eram encaminhadas pelos sindicatos patronais ou associações de classe.
Estas, mais ágeis, nasceram em profusão a partir de 1965
e proliferaram setores afora, às vezes com alvará na sala
de um executivo de empresa líder em vendas.
As SAPs utilizavam as estruturas de custos da líder do
setor e eram assinadas pelas demais empresas fabricantes
do produto – as chamadas de caudatárias. Se encaminhadas pelo órgão de classe, as solicitações de aumento tinham um prazo de análise menor que os 45 dias oficiais.
Os produtos novos também. “Era a cartelização oficializada pelos que deveriam combatê-la”, ironiza Romano.
Houve período em que o reajuste era sigiloso, só comunicado à empresa solicitante. Quando o pedido ia
via associação, grupos de executivos ficavam reunidos,
próximos à sala onde semanalmente eram analisados os
reajustes de preços, à espera do resultado para, de pronto,
avisar em conjunto, às diretorias das fábricas, que no dia
seguinte implementavam o reajuste. O mesmo percentual igual e no mesmo dia. Beleza!
Algumas empresas líderes chegavam a fazer lobby
para permanecer com os preços controlados. As empresas não se dedicavam à inovação, produtividade. Quase
nada era importado, e a maioria tinha um prestigiado sócio brasileiro.

Varejo sobe, PIB cai
O destaque da agenda doméstica desta semana ficará
para os indicadores de atividade econômica, como as
vendas no varejo e o índice de atividade econômica do
Banco Central (IBC-BR), analisa a equipe econômica do
Daycoval Asset Management.
Para o varejo, os analistas esperam crescimento das
vendas de 2% em novembro frente ao mês anterior. Na
comparação contra o mesmo período do ano anterior o
crescimento esperado é de 5,2%. “É importante enfatizar
que o mês de novembro é marcado pela Black Friday,
fenômeno de vendas que vem crescendo nos últimos na
economia brasileira, e consequentemente alterando a sazonalidade do período”, afirma o Daycoval.
Para o varejo ampliado, que inclui as vendas de veículos e materiais de construção, a expectativa é de avanço
de 0,8% na comparação contra outubro, ajustado sazonalmente, e 6% na comparação interanual.
Para o IBC-BR de novembro, as projeções apontam
para uma queda de 0,27% na comparação contra o mês
anterior e de crescimento de 0,51% contra o mesmo
período do ano anterior. A queda do índice pode ser explicada parcialmente “pelo fraco desempenho da indústria no período”.

Sem refresco
Ao não renovar o decreto que reduzia de 10% para
4% a alíquota de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre os concentrados de refrigerantes da Zona
Franca de Manaus, o governo poderá economizar quase
R$ 2 bilhões para os cofres públicos em 2020. O cálculo é da Associação dos Fabricantes de Refrigerantes
do Brasil (Afrebras), entidade que reúne os pequenos
produtores e que mantém estado de guerra permanente
aos grandes do setor, especialmente Coca-Cola e Ambev.
Como Bolsonaro não assinou novo decreto neste ano,
ele manteve, na prática, os efeitos do Decreto 9.394 de
2018, assinado pelo então presidente Michel Temer, e
que reduz o percentual a partir deste mês. A Afrebras
afirma que deputados e senadores da bancada federal
do Amazonas arquitetam “um grande esquema contra o
presidente Jair Bolsonaro”. Os parlamentares vão apostar no discurso de ameaça de que empregos também vão
diminuir na região, alegando a redução dos benefícios.
A Associação afirma que, no ano passado, a União
deixou de recolher R$ 25 bilhões em tributos (IPI, PIS/
Cofins e Imposto de Importação) dessas grandes companhias.

‘Impreção’
O ministro da (des)Educação, Abraham Weintraub,
garante que os novos livros didáticos que serão distribuídos por este governo não trarão “ideologia”. Uma dúvida: ele quis dizer ideologia com “g” ou com “j”?

Rápidas
A Accountfy, fintech especializada em automatizar a
gestão de balanços e demonstrações financeiras das empresas, anuncia Matheus Faria para comandar o setor de
marketing *** O cantor sertanejo Bruno Baga sobe ao
palco do Caxias Shopping nesta sexta-feira, a partir das
19h30.

Indicador do Ipea
mede aumento
da capacidade
produtiva da
economia

O Indicador Ipea Mensal
de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), divulgado
pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea),
nesta segunda-feira, recuou
1% no mês de novembro na
comparação com outubro, já
com ajuste sazonal.
O indicador mede os investimentos em aumento
da capacidade produtiva da
economia brasileira e na reposição da depreciação do
seu estoque de capital fixo.
No acumulado em 12 meses,
os investimentos desaceleraram, com a taxa de crescimento passando de 2,6%
até outubro para 2,1% até
novembro.
Três segmentos compõem
a FBCF: máquinas e equi-

pamentos, construção civil
e outros ativos fixos. Em
novembro, houve retração
de 4% nos investimentos de
máquinas e equipamentos.
Em contrapartida, houve
avanço de 0,5% na construção civil e de 0,4% no segmento outros ativos fixos.
No trimestre móvel terminado em novembro, o indicador avançou 0,5% em relação ao mesmo período do
ano anterior. No acumulado
em 12 meses, no entanto,
houve desaceleração no ritmo de crescimento, passando de 2,6% até outubro para
2,1% até novembro.
Na comparação com novembro de 2018, o FBCF
registrou retração de 1,8%.
Na análise interanual por
segmento, o comportamento
foi heterogêneo: enquanto
a construção civil avançou
0,6% e os outros ativos fixos
tiveram alta de 3,9%, máquinas e equipamentos tiveram
queda de 6,7%.
Indicador FBCF
O Indicador FBCF aponta
recuo de 1% na comparação
entre os meses de novembro

e outubro de 2019, na série
com ajuste sazonal. Com
isso, o trimestre móvel terminado em novembro registrou alta de 0,5%, também
na série dessazonalizada.
Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a
FBCF atingiu patamar 1,8%
inferior ao verificado em novembro de 2018. No acumulado em doze meses, os investimentos desaceleraram,
com a taxa de crescimento
passando de 2,6% para 2,1%.
Na comparação com o
ajuste sazonal, o consumo
aparente de máquinas e equipamentos – cuja estimativa
corresponde à sua produção doméstica destinada ao
mercado interno acrescida
às importações – apresentou
retração de 4% em novembro. Com esse resultado,
o trimestre móvel passou
de -0,4% em outubro para
-2,5% em novembro. De
acordo com os seus componentes, enquanto a produção
nacional de máquinas e equipamentos avançou 0,4%, a
importação retraiu 5,1% no
mesmo período, voltando a
ser o destaque negativo no
período.

O indicador de construção
civil, por sua vez, avançou
0,5% em novembro, resultado que sucedeu queda de 1%
no período anterior, na série
dessazonalizada. Com isso,
o trimestre móvel avançou
0,4% ante o período imediatamente anterior. No acumulado em doze meses, o setor
registrou alta de 0,4% em
novembro, o primeiro resultado positivo desde julho de
2014 nessa base de comparação.
Por fim, o terceiro componente da FBCF, classificado
como outros ativos fixos,
apresentou alta de 0,4% na
passagem de outubro para
novembro, encerrando o trimestre móvel com queda de
0,5%.
Na comparação com o
mesmo período do ano anterior, o desempenho mensal
foi heterogêneo. Enquanto
a construção civil registrou
variação positiva de 0,6%, o
segmento máquinas e equipamentos registrou queda
de 6,7% em novembro. O
componente outros, por seu
turno, atingiu patamar 3,9%
superior ao observado no
mesmo período de 2018.

‘Le Monde’ questiona retomada do crescimento econômico
O crescimento econômico
do Brasil em 2019 comemorado com alegria pelo presidente Jair Bolsonaro no Twiter,
no dia 3 de dezembro, ao afirmar que “estamos no caminho
certo” quando anunciou um
aumento de 0,6% no PIB no
terceiro trimestre, o mais forte
registrado em um ano e meio,
0,2 ponto percentual acima do
previsto pelos analistas, foi
questionado pelo jornal francês Le Monde na sua edição
desta segunda-feira.
Segundo o jornal, para o
economista Eduardo Fagnani, da |Unicamp,“esse crescimento é uma ilusão total”,
acrescentando que “a verdade é que ainda estamos em
uma economia em crise”.
Numa página inteira so-

bre os primeiros indicadores
verdes da economia brasileira e lança a questão sobre se
o Brasil estaria, finalmente,
começando a se recuperar da
crise na qual está mergulhado pelo menos desde 2015.
O tema divide economistas.
O jornal cita os indicadores econômicos que estão em
alta em 2020: o crescimento
esperado em 2,2% neste ano,
após 1,2% em 2019; inflação
contida (3,5% para este ano);
queda do desemprego (em
11,8%, um ponto a menos de
12 meses atrás) e o período
de euforia da Bolsa de Valores de São Paulo, com um
índice da Bovespa que ultrapassou a marca de 100.000
pontos pela primeira vez
em sua história, terminando

2019 com uma alta espetacular de 35% em um ano.
Diante disso, Le Monde
pergunta: “As ‘Bolsonomics’
- o nome dado às medidas
econômicas adotadas pelo
executivo – são eficazes?”. A
questão divide economistas,
acrescenta o correspondente
do Le Monde no Rio de Janeiro, Bruno Meyerfeld, que
assina o texto.
“Eu me oponho totalmente a esse governo no meio
ambiente, na diplomacia, no
tratamento das minorias...
Mas, na economia, tenho
que admitir que a linha é
boa”, observa Renato Fragelli Cardoso, economista
da Fundação Getúlio Vargas
(FGV), citando, em particular, o mérito de duas medi-

das: a drástica redução dos
gastos públicos (com um
déficit reduzido pela metade
em relação às previsões) e,
sobretudo, a grande reforma
previdenciária, adotada no
final de outubro de 2019.
Em entrevista à RBA, o
economista Marco Antonio
Rocha, do Instituto de Economia da Unicamp, também
chama a atenção para o fato
de a taxa de câmbio, mesmo
com tendência à desvalorização do real, não ter fornecido
qualquer alento para a produção industrial. “Portanto,
os dados preocupam, em primeiro lugar, porque sugerem
certa incapacidade de reação
da indústria nacional a uma
mudança positiva nos preços
relativos”, pontuou.

Mercado financeiro acredita em inflação este ano em 3,58%

A semana abriu com o relato da pesquisa do Banco
Central de que as instituições
financeiras consultadas reduziram a estimativa para a
inflação este ano. A projeção
para o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA caiu de 3,60% para
3,58%. A informação consta

no boletim Focus, pesquisa
semanal do Banco Central
(BC) que traz as projeções de
instituições para os principais
indicadores econômicos. Para
2021, a estimativa de inflação
se mantém em 3,75%. A previsão para os anos seguintes
também não teve alterações:
3,50% em 2022 e 2023, con-

CONCESSÃO DE LICENÇA
CONCESSIONÁRIA RIO PAX S/A, CNPJ Nº 20.513.991/0001-13 TORNA
PÚBLICO QUE RECEBEU DA SUBSECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE/SMAC ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 14/200.849/2015 A
LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL, LMIO Nº 000076/2019 REFERENTE
AO CEMITÉRIO HORIZONTAL DE JACAREPAGUÁ, RUA RETIRO DOS
ARTISTAS, 307 CEP. 22.770-102- PECHINCHA- RIO DE JANEIRO.

forme a agência Brasil.
A projeção para 2020 está
abaixo do centro da meta de
inflação que deve ser perseguida pelo BC. A meta, definida
pelo Conselho Monetário Nacional, é de 4% em 2020, com
intervalo de tolerância de 1,5
ponto percentual para cima ou
para baixo. A previsão do mer-

cado financeiro para a cotação
do dólar está em R$ 4,04 para
o fim deste ano e R$ 4,00 para
2021. Para alcançar a meta
de inflação, o BC usa como
principal instrumento a taxa
básica de juros, a Selic, atualmente definida em 4,5% ao
ano pelo Comitê de Política
Monetária (Copom).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA
REGIONAL DE MADUREIRA
AV. ERNANI CARDOSO , 152, CASCADURA 21310-310,
RIO DE JANEIRO-RJ
Tel.: (21) 2583-3482 - E-mail: mad01vfam@tjrj.jus.br
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO E PRESENCIAL
(SIMULTÂNEO) E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS,
EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
ALIMENTOS, MOVIDA POR FERNANDA FERREIRA PARGA
LOPES em face de SÉRGIO LOPES DA SILVA,
LOPES CONSTRUÇÕES LTDA-ME PROCESSO Nº 0030747-26.2008.19.0202, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) SANDRO PITTHAN ESPINDOLA – Juiz(a) de Direito
da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os interessados,
e especialmente ao(s) devedor(es) supramencionado(s) que será
realizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO
DA SILVA LACERDA, NAS MODALIDADES ELETRÔNICO E
PRESENCIAL (SIMULTÂNEO): O Primeiro Leilão, por valor
igual ou superior a avaliação, será no dia 30/01/2020 às
13:30h, e, o Segundo Leilão, por valor igual ou superior a
50% da avaliação, no dia 04/02/2020 às 13:30h, sendo o Leilão
Eletrônico disponibilizado no portal eletrônico do Leiloeiro
www.alexandroleiloeiro.com.br e, o Leilão Presencial,
na forma simultânea, será realizado no Átrio Do Fórum
Regional De Madureira, Situado Na Av. Ernani Cardoso, 152,
Cascadura/RJ, na forma dos inciso II do Art. 884, do art. 882
do CPC/2015 e do §único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº
236 de 13/07/2016. O Leilão Eletrônico estará disponível para
Lances no portal eletrônico do Leiloeiro, com no mínimo
10 (dez) dias de antecedência da Primeira data. DO BEM
A SER LEILOADO: (Conforme Laudo de Avaliação Às fls. 248)
Terreno localizado em parte de terra no lugar denominado
como 'Cajueiro Torto'. Registrado no Estado de Alagoas sob
o º 4724. (...) Perfazendo o bem acima determinado, com suas
benfeitorias, um total de R$300.000,00 (Trezentos mil reais)
Informações podem ser obtidas nos seguintes locais: Escritório do
Leiloeiro situado na Avenida Almirante Barroso, nº 90, Grupo 606
– Centro, Rio de Janeiro, RJ. Site: www.alexandroleiloeiro.com.
br. Telefone: (21)3559-2092 – (21)97500-8904. E-mail: contato@
alexandroleiloeiro.com.br. E para que chegue ao conhecimento de
todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas de
estilo, ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) intimado(s)
da hasta pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio
deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo que
o EDITAL NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA AFIXADO NO FÓRUM,
NOS AUTOS MENCIONADOS E NO SITE DO LEILOEIRO. Dado
e passado, nesta Cidade em Rio de Janeiro, em 03 de Dezembro
de 2019. Eu, digitei __, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo __.
(ass.) SANDRO PITTHAN ESPINDOLA – Juiz de Direito.
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SEU
DIREITO
Monica Gusmão
Professora de Direito Empresarial.
monik@predialnet.com.br

Vamos estar enchendo
o seu amado saco
Você certamente já passou por isto. Está em casa, num
domingo de manhã, agradecendo a Deus por não ter de se
levantar correndo, tomar um banho de gato e voar para
aquele trabalho tedioso que lhe dá uns caraminguás por
mês, quando toca o telefone, e você, julgando que é o chato do seu chefe te lembrando de alguma coisa importante
para a reunião de amanhã, levanta-se de um pulo e atende.
Não. Não era o chato. Pior que isso. Era uma sujeita do
telemarketing do outro lado da linha te oferecendo um
monte de porcarias a preços de ocasião.
O papinho é sempre o mesmo. Apesar de você ter um
monte de contas atrasadas e estar à beira de ir parar no
SPC ou ter um infarto (o que vier primeiro) fica sabendo
pela moça do telemarketing que fora “selecionado” entre 10 milhões de clientes para receber aquela superoferta
que você, obviamente, não quer, dispensa e agradece. A
moça não se dá por vencida. Afinal, foi treinada pra isso
e você é o inimigo a ser vencido. Cinco segundos depois
a pobre retorna com outros detalhes que não explicou no
telefonema anterior simplesmente porque você foi curta e
grossa e desligou o telefone na cara dela para poder voltar
a dormir.
Você, com o último pingo de paciência que resta da
educação que sua santa mãezinha lhe deu, diz que não,
obrigada, não estou interessada, agradece e, aí, como o
sono já foi embora, se conforma com o seu resto de vida
e vai tomar seu banho, engolir um cafezinho sem açúcar
e sem graça e vai pro banco 24 horas pagar suas contas,
tirar algum dinheiro, mandar o carro pro borracheiro e pôr
em dia uma enxurrada de e-mails que recebeu durante a
noite. Mas a infeliz não desiste, e agora que já fisgou você
volta à carga oferecendo outro monte de porcarias, um
banho e tosa, ração para gatos, varas de pescar, coleira
antipulga para um cão que você não tem nem pode ter
porque trabalha feita uma doida e mora num apartamentinho de 50 metros quadrados, plano de saúde, ajuda-necrotério, escova iônica para alisamento de sobrancelhas,
viagra e produtos eróticos para aquela noite de amor que
você já nem sabe mais o que significa.
Ou, então, você comprou uma adega elétrica para os
seus vinhos de estimação e aquele troço simplesmente não
liga. Você liga para o SAC da loja uma, duas, dez, cem,
mil vezes, e o sujeito lá do outro lado anota tudo, faz um
milhão de perguntas e diz que “vai estar transferindo” você
para o setor responsável, que é, pode apostar, o sujeito que
está ao lado dele rindo de toda aquela palhaçada. O estrupício começa tudo de novo, colhe todos os dados de novo,
acrescenta uma ou duas perguntas sem nenhuma importância e diz que “vai estar encaminhando a sua reclamação”.
Além de assassinarem a língua portuguesa com esse
gerundismo bobo e fora de moda, o “vou estar repassando
o seu problema” não significa nenhum compromisso do
sujeito ou da loja para com o seu problema. O sujeito não
disse que vai resolver ou que vai passar para alguém que
o resolva. Disse, apenas, que “vai estar repassando” o seu
problema a alguém, mas nem nisso há certeza de que o
problema será mesmo repassado porque o sujeito não disse que vai repassar. Ele disse que “vai estar repassando”.
Pois bem. Os tribunais começam a pôr fim nessa farra
com a paciência e com o dinheiro do consumidor. A justiça estadual da Bahia condenou uma operadora de celular
a indenizar um cliente por ligar excessivamente para ele
oferecendo mundos e fundos ou cobrando conta atrasada.
No processo (número 0010554-53.2019.8.05.0150), a juíza Queila Silva Fonseca fixou a indenização em R$ 2 mil
por dano moral.
Se meus alunos me perguntassem o fundamento da
condenação eu diria que é pelo “crime de encheção de
saco”. Agora você já sabe. É crime importunar o sossego
do outro. Ninguém pode torrar o saco do consumidor com
esses ataques telemáticos como se a sua vida fosse um
feudo que o outro pode invadir sem nenhuma consequência. Não é assim. Passou dos limites, processe.
Bem. Isto posto, aqui me despeço porque vou estar fazendo as unhas, vou estar comprando alguma coisa pra
comer e vou estar preparando a aula de logo mais porque, como dizem Almir Sater e Renato Teixeira (Tocando
em frente), “penso que cumprir a vida seja simplesmente
compreender a marcha e ir tocando em frente”.
Então, tá.
JUÍZO DE DIREITO DA 39ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Presencial e Intimação, extraídos dos
autos da Ação de COBRANÇA, movida por CONDOMINIO DO
EDIFICIO BANDEIRANTE BARTOLOMEU BUENO DA SILVEIRA
em face de ALVA CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO
LTDA, processo nº 0017704-53.2002.8.19-0001, na forma abaixo:
O Dr. LUIZ ANTONIO VALIERA DO NASCIMENTO, Juiz da
Vara acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a
todos os interessados especialmente a ALVA CONSTRUÇÃO
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO LTDA, que em 27/01/20, às 13:05
hs., no Átrio do Fórum do Rio de Janeiro, a Av. Erasmo Braga
nº 115, térreo, hall dos elevadores, o Leiloeiro MARIO MILTON
B. RICART, venderá acima da avaliação o DIREITO E AÇÃO do
imóvel. Não havendo licitantes no dia 03/02/20, no mesmo local
e hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891 § único do
NCPC, o imóvel registrado no 8º RGI, matrícula nº 154590, Rua
Monsenhor Alves da Rocha, nº 140, sala 1202 – Penha – RJ,
avaliado as fls. 351/352 em 20/07/2018, por R$ 80.000,00. As
certidões serão lidas no ato do pregão, assim como informações
sobre débitos, etc. Pagamentos: à vista conf. art. 892 do CPC, 5%
ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação, adjudicação
ou remição. Para conhecimento de todos foi expedido este, outro
na integra estará afixado no local de costume e na sede do juízo
e nos autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública, se este
não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim a
exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado e passado
nesta cidade, em 13/01/20. Eu, __, Rosely Rodrigues Antunes,
Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr. __, LUIZ
ANTONIO VALIERA DO NASCIMENTO Juiz de Direito.

Movimento em
lojas físicas caiu
3% em 2019

Em 2019, o fluxo de consumidores nas lojas físicas
brasileiras recuou 3% em
relação a 2018, segundo estudo da empresa de coleta
e análise de dados do varejo físico nacional Seed Digital. O mês de abril foi o
que apresentou maior queda
(-9,6%). E as únicas datas
comerciais com aumentos
anuais no movimento de
pessoas foram Black Friday
(+8,6%) e Natal (+0,3%).
“O resultado reflete a lentidão da retomada da economia brasileira no ano e as recentes mudanças de comportamento do consumidor, que
usa cada vez mais as plataformas digitais para comprar. Por isso, as empresas
precisam procurar entender o
cliente final e impactá-lo da
melhor maneira, com intuito
de aprimorar a experiência
do consumidor. O varejista
que conseguir integrar de
maneira eficiente as lojas físicas com o e-commerce tem
tudo para aproveitar a onda
de otimismo do mercado em
2020”, diz Sidnei Raulino,
CEO da Seed Digital.
Ele acrescenta que as quedas mensais no fluxo foram
atenuadas no último trimestre de 2019, após a aprovação de reformas, a redução
da taxa de juros e o acesso
ao FGTS no decorrer do ano.
As lojas físicas das regiões
Norte (+1,99%) e CentroOeste (+1,22%) registraram

avanços no movimento, na
contramão das regiões Sul
(-3,15%), Nordeste (-3,32%)
e Sudeste (-3,85%).
No ano de 2019, houve a
implementação de uma nova
data no calendário varejista, a Semana do Brasil, por
iniciativa do governo federal e de entidades do varejo
nacional. Com sua primeira edição tendo resultados
positivos, é uma data com
grande potencial de virar
permanente no calendário
anual. A Semana do Brasil
2019 performou 3,2% acima
da média semanal do ano.
Como foi a primeira edição
da Semana do Brasil, ainda
não há comparação com ano
anterior.
A Black Friday é o segundo evento que mais movimenta o varejo no ano, atrás
apenas do Natal. Os resultados apontaram maior capilaridade no país, com as regiões Norte, Nordeste e Sul
com melhores desempenhos.
De 17 a 24 de dezembro,
as regiões Centro-Oeste,
Nordeste e Norte registraram os maiores índices, com
7,7%, 6% e 10,3%, respectivamente, enquanto Sul e Sudeste tiveram queda de 0,4%
e 2,9% no fluxo de pessoas.
Diferente do que se esperava, mesmo com uma Black
Friday apresentando resultados excelentes em relação
ao ano anterior, o Natal continuou forte no período.

NEGÓCIOS
INTERNACIONAIS
Antonio Pietrobelli
exportnewspietro.gmail.com

Exportações do agronegócio
somam US$ 96,8 bi em 2019
As vendas externas do agronegócio somaram US$ 96,8 bilhões no ano passado, representando 43,2% do total exportado
pelo Brasil, segundo a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Em 2018, a participação do agronegócio nas
exportações totais do país era 42,3%. Os destaques foram milho, carnes e algodão, que lideraram as exportações agrícolas. O
milho registrou volume recorde de exportação, com 43,25 milhões de toneladas. O recorde anterior foi registrado em 2017,
com 29,25 milhões de toneladas do cereal exportadas.
O total exportado foi 4,3% menor em comparação ao volume de 2018. “Tal redução ocorreu em função da queda do índice de preço das exportações do agronegócio brasileiro, que
caiu 6,9% em 2019. Essa queda foi compensada pela elevação
de 2,7% no índice de quantum das exportações, ou o equivalente ao incremento de 2,7% no volume exportado em 2019”,
diz nota técnica da Secretaria.
A produção de milho na safra 2018/2019 também foi recorde, somando 100 milhões de toneladas, gerando um excedente
exportável de milho de praticamente 20 milhões de toneladas
em relação à quantidade exportada em 2018. Com o volume
comercializado no exterior (+88,5% em 2019 na comparação
com 2018), as exportações de milho atingiram US$ 7,34 bilhões em 2019 (+ 87,4%). Já a soja teve redução de quase
10 milhões de toneladas nos embarques. Queda que foi compensada em parte pelas vendas das carnes (bovina, suína e de
frango), milho e algodão.
As vendas externas das carnes passaram de US$ 14,68 bilhões em 2018 para US$ 16,52 bilhões em 2019, alta de 12,5%.
O impacto da peste suína africana em diversos países, principalmente no rebanho chinês, ajudou no incremento das exportações brasileiras de carnes. A carne bovina foi a principal
carne exportada pelo Brasil, com US$ 7,57 bilhões em vendas
externas no ano de 2019 (+15,6%). Este valor é recorde para
toda a série histórica. O volume exportado de carne bovina
também foi recorde, atingindo 1,85 milhão de toneladas.
A China se tornou o principal país importador de carne bovina brasileira, responsável por 26,8% do volume total exportado. Com isso, ultrapassou a região administrativa especial
de Hong Kong, que ficou na segundo posição, com 18,6%.
O destaque do setor de fibras e produtos têxteis foi para o
aumento das vendas de algodão não cardado nem penteado,
que subiram de US$ 1,69 bilhão em 2018 para US$ 2,64 bilhões em 2019 (+56,5%)

Exportações de carne suína batem recorde

Renovação de incentivos
fiscais deixa setor de
calçados otimista
Os anúncios de garantias de benefícios fiscais
feitos recentemente pelos
estados do Rio Grande
do Sul e São Paulo, uma
solicitação de longa data
do setor calçadista, deixaram otimistas os empresários do setor. Na abertura
oficial da 47ª edição da
Couromoda,
Francisco
Santos, presidente da feira de calçados e artigos
de couro, comemorou a
redução das alíquotas do
Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços
(ICMS) de 11% para 4%
no Rio Grande do Sul e,
de 7% para 3,5% em São
Paulo.
Em seu discurso, Santos reforçou que as iniciativas nos dois maiores
estados produtores de calçados marcam o momento
mais importante do setor
em anos, voltado à plena
recuperação dos negócios
após uma fase dura na
economia.
“Diversos sinais nos
permitem vislumbrar um
ano promissor, como a
retomada do consumo na
Black Friday e no Natal.
Isso anima o varejo e deve
garantir uma boa visitação
na Couromoda e a realização de novos negócios
nos três dias de evento.
Complexos ajustes e reformas saíram do papel,
e outras devem acontecer
neste ano, garantindo novos empregos, mais renda
e retorno do crescimento
do setor”, avalia Santos.
Ao lado do presidente
da Couromoda na cerimô-

nia de abertura, o governador do Rio Grande do
Sul, Eduardo Leite, ressaltou que a melhoria de vida
das pessoas não acontece
sem um programa efetivo
de geração de empregos.
“Estamos em um momento histórico, onde o
Rio Grande do Sul é o
líder nacional em exportação de calçados, com
mais de 30 milhões de
pares, US$ 444 milhões
de ingresso de recursos
no estado e emprego para
mais de 90 mil pessoas.
Estamos certos de que a
nossa indústria responderá à nova condição tributária com investimentos
em toda cadeia produtiva
e, assim, proporcionar
mais empregos e renda
para a população”, aponta Leite.
Também presente, o
governador de São Paulo, João Doria Jr., lançou
um desafio para o setor
no estado, que tem meta
prevista de crescimento
de 2,5%. “Somos o quarto
produtor, mas temos que
buscar o terceiro lugar de
maior mercado consumidor. Desafio o setor a alcançar mais um ponto e
chegar a 3,5% do PIB”,
provocou Doria.
A 47ª edição da feira,
assim como a São Paulo
Prêt-À-Porter – 10ª Feira
Internacional de Negócios
para Indústria de Moda,
Confecções e Acessórios,
realizada paralelamente,
terminará nesta quartafeira, no Expo Center
Norte (SP).

As vendas de carne suína do Brasil (considerando todos
os produtos entre in natura e processados) alcançaram volume recorde em 2019, de acordo com números revelados pela
Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Ao todo,
foram embarcadas 750,3 mil toneladas ao longo dos 12 meses do ano passado. O saldo é 16,2% superior ao registrado
em 2018, quando foram embarcadas 646 mil toneladas.
Apenas em dezembro, foram embarcadas 76 mil toneladas, volume 35,1% maior em relação ao mesmo período de
2018, com 56,2 mil toneladas. É o maior embarque mensal
já registrado na história do setor. Em receita, o saldo das vendas alcançou US$ 1,597 bilhão, número 31,9% maior que o
resultado de 2018, com US$ 1,2 bilhão. Em dezembro, as
vendas chegaram a US$ 183,6 milhões – maior saldo mensal
já alcançado pelo setor.
As vendas para a Ásia – região fortemente impactada
por focos de Peste Suína Africana (PSA) – foram o grande
impulso das exportações de 2019. A China, que assumiu
o primeiro lugar nas importações já no primeiro mês do
ano passado, importou 248,80 mil toneladas, volume 61%
superior ao total embarcado em 2018.

Anfavea prevê recuo nas exportações
A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) estima que o setor registre, este ano,
um aumento de 9,4% na venda de veículos novos. A projeção é de que 3,05 milhões de unidades, entre automóveis,
comerciais leves, caminhões e ônibus sejam licenciados.
No ano passado, o volume foi de 2,79 milhões.
Quanto às exportações, a perspectiva é de recuo. Para 2020,
a remessa deve se aproximar de 381 mil veículos, ante os 428
mil registrados no ano passado. “Ainda é lento, mas a gente tá
vendo alguns sinais, e isso pode ajudar a retomar o consumo”,
disse o presidente da Anfavea, Luiz Carlos Moraes.
“Estamos muito conservadores com a exportação. A gente
não está vendo, pelo menos a curto prazo, a retomada”, acrescentou, argumentando que o país “é muito dependente da Argentina” em relação à comercialização no exterior e que não vê
nada que possa tornar o cenário mais favorável nesse sentido.
Segundo Moraes, o Brasil tem chances de se estabelecer
como sexto maior mercado automotivo, este ano. Ao avançar no ranking, em que ocupa o oitavo lugar, ultrapassaria
a França e o Reino Unido. Em relação à produção para este
ano, o volume deve chegar a 3,16 milhões. Em 2019, as
montadoras fabricaram 2,94 milhões de unidades. A alta é
de 7,3%, nesse caso.

Vendas para países árabes crescem 8%
A exportação brasileira aos países árabes cresceu 8%
de janeiro a novembro deste ano sobre o mesmo período
de 2018 e gerou US$ 11,3 bilhões. As informações foram
compiladas pelo Departamento de Inteligência de Mercado
da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, com base em dados do Ministério da Economia. Análise feita pela Câmara
Árabe destaca que esse crescimento ocorreu na contramão
do movimento registrado na exportação brasileira como um
todo no período, que recuou 6,4%. Nos primeiros 11 meses
deste ano, os países árabes juntos se mantiveram como terceiro principal destino das exportações brasileiras.
Os principais produtos que o Brasil vendeu para o mercado árabe foram a carne de frango, que respondeu por
19% do total exportado, seguido pelo açúcar (foto acima),
com 18%, pelo minério de ferro, com 15%, carne bovina,
com 10%, e milho, com 9%. Como vem ocorrendo nos
últimos anos, a pauta permaneceu atrelada a commodities
agrícolas e minerais.
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Cibersegurança afeta 8%
das empresas portuguesas
As brasileiras
perderam, em
média, mais de
US$ 1,35 milhão
em 2018

Cerca de 8% das empresas portuguesas citadas em
um estudo europeu sobre cibersegurança indica ter tido
problemas como falhas em
serviços informáticos, corrupção ou acesso indevido
a dados. A quase totalidade garante tomar medidas
de prevenção, informou a
agência portuguesa Lusa. A
pesquisa foi divulgada nesta
segunda-feira pelo gabinete estatístico comunitário, o
Eurostat, é relativa as medidas de segurança usadas por
empresas da União Europeia
(UE) na área das tecnologias

da informação, para o qual
foram abrangidas 160 mil
empresas que empregam 10
ou mais pessoas em áreas
como a produção, energia,
construção, comércio, informação e comunicação, imobiliário, entre outras.
Traçando um paralelo
com a realidade brasileira,
estima-se que as empresas
brasileiras perderam, em
média, mais de US$ 1,35
milhão por causa de ataques
virtuais e roubos de dados
em 2018. Especialistas acreditam que esse tipo de índice poderá ser modificado, à
medida que os líderes de TI
e negócios invistam mais nas
ações de proteção de dados
dentro de suas companhias.
Cerca de 25% das empresas brasileiras ainda não têm
sequer um plano ou uma política de cibersegurança que
a proteger suas operações.
De acordo com um recente
levantamento da EY (Ernst
Young), a cibersegurança
está no topo da lista de pre-

ocupações dos CEOs, juntamente com temas como a
desigualdade de renda e a
perda de empregos causadas
pelos avanços da tecnologia.
Realidade portuguesa
Apesar de o Eurostat não
precisar quantas empresas
foram ouvidas em Portugal,
indica que 98% das companhias nacionais usa, pelo
menos, uma medida de segurança cibernética.
Considerando toda a UE,
93% das companhias também o faz, sendo que as medidas mais adotadas, a nível
europeu, são a atualização
dos sistemas operacionais,
a criação de processos de
autenticação de palavraschave, o controlo no acesso
à rede interna, a utilização
de técnicas de encriptação
em documentos ou correio
eletrónico e a construção de
redes privadas virtuais (as
chamadas VPN).
Ainda relativamente a

Portugal, 8% das empresas
inquiridas indica ter tido
problemas de cibersegurança em 2018, sendo estes
normalmente relacionados
com falhas nos serviços informáticos, destruição ou
uso indevido de dados e, em
menor escala, com o acesso
a informações confidenciais.
Em toda a UE, a percentagem média de casos de
problemas cibernéticos sobe
para 12%.
Portugal surge abaixo
da média comunitária - de
24% - no que toca à contratualização de seguros que
salvaguardem este tipo de
ataques, com apenas 10%
das empresas nacionais a
responder ter esta opção.
Ainda assim, mais de metade (54%) das empresas
portuguesas inquiridas garante que os seus funcionários têm conhecimento das
suas obrigações em termos
de segurança ‘online’ (a média comunitária neste parâmetro é de 62%).

5G da Huawei está mais próxima da Inglaterra
A fabricante chinesa Huawei pode fechar contrato com
o governo britânico oferecendo sua rede 5G sem comprometer os laços com a Inteligência dos Estados Unidos
da América, disse o chefe do
MI5, Andrew Parker, nesta
segunda-feira. A informação
foi veiculada pela AFP.
Os EUA idos estão pressionando os países da Europa,
incluindo o Reino Unido, para
excluir a Huawei, citando os
vínculos da empresa com o
governo chinês e o fato de que
seus equipamentos poderiam
ser usados para fins de espionagem. A Huawei sempre negou ambas as acusações.
Questionado sobre os pos-

síveis danos às relações de
Inteligência com Washington,
o chefe do serviço de Inteligência interno britânico disse
que “hoje não há motivos para
pensar isso”, em uma entrevista ao “Financial Times”.
A parceria entre Estados Unidos e Reino Unido é
“muito próxima e confiável”,
acrescentou Parker, que deve
deixar o cargo em abril. A cooperação no âmbito da inteligência ocorre em particular
por meio do “Five Eyes”, uma
parceria entre os serviços de
Inteligência dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá,
Austrália e Nova Zelândia.
Essa declaração do chefe
do MI5 ocorre no momen-

to em que, de acordo com
a imprensa britânica, uma
delegação americana está
em Londres para convencer
o governo britânico a não
trabalhar com a Huawei. O
Reino Unido adiou várias
vezes sua decisão sobre a
Huawei, principalmente devido às eleições parlamentares de dezembro.
“O governo continua refletindo sua posição sobre
fornecedores de alto risco,
e uma decisão será tomada
no devido tempo”, disse um
porta-voz do governo à AFP.
“A segurança e a resiliência
das redes de telecomunicações no Reino Unido são de
suma importância”, acres-

União coloca à venda imóveis no Distrito Federal

A União prevê arrecadar R$
267,2 milhões com a venda de
ativos - imóveis nas áreas do
Lago Sul e Octogonal no Distrito Federal - nos dias 28 e 30 de
janeiro. Todas as informações
e os editais dos imóveis estão
disponíveis no site:imoveis.
economia.gov.br. A Secretaria
de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do
Ministério da Economia lançou
concorrências públicas para a

venda de um terreno na região
conhecida como Octogonal
e de três casas localizadas no
Lago Sul, área nobre de Brasília, todos no DF. O preço mínimo total dos imóveis é de R$
267,2 milhões.
A medida está detalhada
nos avisos de licitação – Concorrência Pública SPU nºs
4 e 5 –, publicados no DOU
em 22 de novembro de 2019.
O terreno da União, avaliado

em R$ 252 milhões, está localizado na Área Octogonal Sul
3, no Setor de Habitações Coletivas (Áreas Octogonais Sul),
no centro de Brasília. As casas
que serão alienadas estão situadas no Setor de Habitações
Individuais do Lago Sul, duas
em endereços na Península dos
Ministros (QL 12, Conjunto 15,
Lotes 1 e 4) e outra na QI 13,
Conjunto 2, Lote 8. As casas da
QL 12 têm o valor mínimo de

centou a mesma fonte.
No início de dezembro,
o próprio primeiro-ministro
Boris Johnson lembrou a
importância das relações de
Inteligência com os Estados
Unidos, mas advertiu que o
Reino Unido não era hostil
ao investimento estrangeiro.
Em abril de 2019, um vazamento na imprensa britânica
revelou que o governo conservador da época, liderado por
Theresa May, estava prestes a
autorizar uma participação limitada da Huawei na rede 5G
do país. O fornecedor de equipamentos chinês não estaria
envolvido no coração da rede,
mas em infraestruturas menos
sensíveis.

R$ 6,2 milhões (Lote 1) e R$
6,3 milhões (Lote 4) e a casa
da QI 13, Lote 8 tem o valor
mínimo de R$ 2,7 milhões.
A entrega de propostas serão
realizadas, a partir das 15h, na
sede do Ministério da Economia, no Bloco K da Esplanada
dos Ministérios, no dia 28 para
a alienação das casas do Lago
Sul, e no dia 30 de janeiro para
a venda do terreno na região
Octogonal.

IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.

ICONIC LUBRIFICANTES S.A.

CNPJ/MF nº 33.337.122/0001-27 - NIRE 33.3.0029040-1
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 11 de novembro de 2019, às 10 horas, na sede social da
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Francisco Eugênio, n° 329, São Cristóvão, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro,
CEP 20.941-900. Presença: Compareceram à Assembleia (i) a única acionista
representando a totalidade do capital social; e (ii) Diretores da Companhia.
Publicações: Edital de Convocação: Dispensada a publicação de editais,
na forma do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6404/76. Mesa: André Pires
de Oliveira Dias - Presidente. Marcelo Pereira Malta de Araújo - Secretário.
Ordem do Dia e Deliberações: A única acionista da Companhia deliberou:
1. Preliminarmente, foi autorizada, pelo voto da acionista da Companhia,
a lavratura da presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos
termos do § 1° do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. 2. A acionista
tomou conhecimento da carta de renúncia apresentada pelo Sr. Julio Cesar
Nogueira ao cargo de Diretor que ocupava nesta Companhia, para o qual
foi eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2018. O
Sr. Julio Cesar Nogueira ressaltou que a renúncia apresentada teria efeitos
a partir desta data, não exercendo mais as atividades relacionadas ao cargo
de Diretor da Companhia. 2.1. Diante do pedido de renúncia apresentado, a
acionista externou votos de agradecimento pela dedicação do Diretor, que ora
renuncia, no desempenho de suas funções. 3. Em decorrência da renúncia
mencionada no item 2 acima, o cargo permanecerá vago até a indicação formal
de um Diretor pela acionista. 4. Em razão das deliberações constantes nos
itens acima, a acionista decide ratificar a atual composição da Diretoria da
Companhia, com mandato de 02 (dois) anos, até a Assembleia Geral Ordinária
de 2020, que examinar os documentos a que se refere o art. 133 da Lei nº
6.404/76, pertinentes ao exercício social de 2019, qual seja: Como Presidente:
• Marcelo Pereira Malta de Araújo, brasileiro, casado, engenheiro, portador
da Cédula de Identidade RG nº 04.176.539-7 DETRAN/RJ e inscrito no CPF/
MF sob o nº 789.050.797-68. Como Diretores: • Jeronimo José Merlo dos
Santos, brasileiro, casado, publicitário, portador da Cédula de Identidade RG
nº 303.007.070-4 IFP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 459.077.490-91; •
José Augusto Dutra Nogueira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da
Cédula de Identidade RG nº 3.254.709 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº
533.024.607-59; • Miguel Lacerda de Almeida, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 066.827.858 IFF/RJ e inscrito
no CPF/MF sob o nº 758.418.867-20; e • Sebastião Fernando da Costa
Furquim, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG
nº 29.119.189-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 269.332.318-52. 4.1.
Todos os Diretores possuem endereço comercial na Rua Francisco Eugênio,
nº 329, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.941-900. Nada mais
havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que,
lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. aa) Ultrapar Participações
S.A, na qualidade de Acionista; André Pires de Oliveira Dias, na qualidade
de Presidente da Mesa, Marcelo Pereira Malta de Araújo, na qualidade de
Presidente e Secretário da Mesa. Certifico que a presente é cópia fiel da ata
lavrada em livro próprio. Marcelo Pereira Malta de Araújo - Presidente e
Secretário da Mesa. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa:
Ipiranga Produtos de Petroleo S.A - NIRE: 333.0029040-1 - Protocolo:
00-2019/672252-7 - Data do protocolo: 10/12/2019 - Certifico o arquivamento
em 11/12/2019 sob o número 00003821837.

CNPJ/MF Nº 05.524.572/0001-93 - NIRE 333.0032399-6
Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 29 de novembro de 2019
Data, Hora e Local: No dia 29 de novembro de 2019, às 14h30, na sede
da Iconic Lubrificantes S.A. (“Companhia”), na Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 2, Salas 701, 702, 707,
708, Condomínio Mario Henrique Simonsen, na Barra da Tijuca. Convocação e Presença: Convocação dispensada, considerando a presença
da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Marcelo
Pereira Malta de Araújo – Presidente. Julio Cesar Nogueira – Secretário.
Ordem do dia e deliberações: 1. Os Conselheiros aprovam a reeleição
dos membros da Diretoria da Companhia, abaixo qualificados, cujo mandato
iniciará em 1ª de dezembro de 2019 e vigorará até 1º de dezembro de 2021,
qual seja: Como Diretor Presidente: • Leonardo Remião Linden, brasileiro,
casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG
nº 1010446621 e inscrito no CPF sob o nº 452.601.500-82; Como Diretor
Operacional: • Carlos Cabral de Jesus, brasileiro, casado, engenheiro
mecânico, portador da carteira de identidade RG nº 7.752.857-8-SSSP/SP e
inscrito no CPF sob o nº 042.885.938-08; Como Diretor Financeiro: • Diogo
Della Libera Trindade, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula
de Identidade RG nº 11648970-9-DETRAN-RJ e inscrito no CPF sob o nº
055.021.887-44; Como Diretores: • Márcio Aziz Cardoso, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 089.721.94-8, expedida
pelo Detran/RJ, em 14/08/2012, inscrito no CPF/MF sob nº 029.241.307-60;
• Paulo Geovani Veronesi Gomes, brasileiro, casado, economista, portador
da Cédula de Identidade RG nº 25.152.544-2-SSP/SP e inscrito no CPF sob
o nº 183.525.538-23; e • Roberta Miranda Teixeira, brasileira, engenheira,
casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 10325667031-SSP/RS e
inscrita no CPF sob o nº 801.873.660-04. 1.1. Todos os Diretores possuem
endereço comercial na Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 2, Salas 701,
702, 707, 708, Condomínio Mario Henrique Simonsen, na Barra da Tijuca,
na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. 1.2. O mandato dos Diretores ora
eleitos iniciar-se-á em 1º de dezembro de 2019, mediante a assinatura do
termo de posse, e vigorará pelo prazo de 02 (dois) anos, até 1º de dezembro
de 2021. 1.3. Consultados anteriormente, os Diretores, ora eleitos, declaram
que (a) não estão incursos em qualquer delito que os impeçam de exercer as
atividades do cargo para os quais foram designados; (b) não ocupam cargos
em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia
no mercado em que atua; e (c) não possuem interesses conflitante com a
Companhia, de acordo com o artigo 147 da Lei nº6.404/76. Nada mais havendo
a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e
aprovada, foi assinada pelos presentes. aa) Marcelo Pereira Malta de Araújo,
na qualidade de Presidente do Conselho de Administração e Presidente da
Mesa; Julio Cesar Nogueira, na qualidade de Membro Suplente do Conselho
de Administração e Secretário da Mesa; Cary David Knuth, na qualidade de
Vice-Presidente do Conselho de Administração; Antonio Ennes Pires de Lima,
Miguel Lacerda de Almeida e Roberto Kutschat Neto, na qualidade de Conselheiros. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
Julio Cesar Nogueira - Secretário da Mesa. Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro. Empresa: Iconic Lubrificantes S.A. - NIRE: 333.0032399-6
- Protocolo: 00-2020/000298-8 - Data do protocolo: 03/01/2020 - Certifico o
arquivamento em 06/01/2020 sob o número 00003831371.
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Analistas do Goldman mudaram
de opinião sobre Cia Hering

Novo ano, tudo muda na cabeça dos analistas. No ano
passado, todas as análises foram favoráveis para o setor
varejo e, a maioria dos técnicos não parou de elevar as
projeções para as ações do Magazine Luiza. Depois, escolheram a Cia. Hering como a sucessora da ação que só
faz subir, e as projeções otimistas não possuem limites.
Agora, alguma coisa mudou, pois os técnicos do Goldman
Sachs revisaram as recomendações para as ações do setor
de varejo. Por enquanto, nada falaram sobre ajuste na cotação do Magalu, mas começaram a aconselhar a venda
das ações da Hering, que passaram a ser um ex-sucesso,
e colocaram como neutras as do grupo SBF, controlador
da Centauro. Para mostrar que não estão totalmente pessimistas, indicaram a compra dos papéis da Arezzo e do
Carrefour do Brasil.

JPMorgan destaca o setor de energia
Para o pessoal do JPMorgan as aplicações em ações de
empresas de distribuição de energia elétrica são melhores
do que as em geração e transmissão, devido a maior sensibilidade à recuperação macroeconômica. Assim, as preferidas são Copel, CPFL Energia e Energisa. A Copel deve
continuar com performance mais forte; companhia oferece
catalisadores incluindo venda de ativos não essenciais, extensão de concessão, melhoria do desempenho operacional e desalavancagem. Energisa e CPFL devem continuar
se beneficiando da recuperação do PIB e do crescimento
de volume. A Taesa é nome menos preferido; ação oferece
taxa interna de retorno abaixo da média.

Analistas querem a privatização da Sabesp
A notícia do interesse do grupo China Railway Construction Corporation em adquirir uma substancial parte
da Sabesp motivou os investidores, o que provocou uma
alta de mais de 3% na cotação das ações da maior companhia brasileira de tratamento de água e de esgoto, além
de várias opiniões favoráveis à transação. Surpreendentemente, os analistas do Credit Suisse abandonaram momentaneamente o acompanhamento do setor imobiliário
para concluir que as conversas para uma possível parceria
ou aquisição de uma participação na empresa poderiam
ser um passo inicial para a privatização ou a retomada dos
estudos que visam a venda ou capitalização da empresa
pelo governo de São Paulo, que é ainda é o controlador de
50,3% do capital da empresa.
Nos dois cenários, a Sabesp será beneficiada pelo novo
acionista, melhorando a eficiência e provocando melhores
retornos, aliado a uma melhor governança, ou seja, menor
interferência no processo tarifário, estrutura de capital
otimizada e política de dividendos, entre outras medidas.
Como o novo marco do saneamento em debate no Congresso, o potencial de alta será maior no caso de privatização contra a capitalização e esperam que o governo de São
Paulo se concentre na estrutura de privatização.

Cemig tem novo presidente
O economista Reynaldo Passanezi Filho tomou posse
como presidente da Cemig. Graduado em Economia pela
USP e em Direito pela PUC-SP, trabalhou em empresas
do setor elétrico, como na ISA CTEEP, e foi assessor do
conselho de desestatização do Estado de São Paulo.

BTG reduz participação na Taurus
O BTG Pactual WM Gestão de Recursos reduziu sua
participação na Taurus Armas e passou a deter cerca de 1,7
milhão, ou 4,05%, das ações preferenciais da companhia.
A gestora possui 500,5 mil de ações ordinárias, equivalente a 1,08% do capital e 423,4 mil bônus de subscrição.

JUÍZO DE DIREITO DA 39ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Presencial e Intimação, extraídos dos
autos da Ação de COBRANÇA, movida por CONDOMINIO DO
EDIFICIO BANDEIRANTE BARTOLOMEU BUENO DA SILVEIRA
em face de ALVA CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO
LTDA, processo nº 0017704-53.2002.8.19-0001, na forma abaixo:
O Dr. LUIZ ANTONIO VALIERA DO NASCIMENTO, Juiz da
Vara acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a
todos os interessados especialmente a ALVA CONSTRUÇÃO
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO LTDA, que em 27/01/20, às 13:05
hs., no Átrio do Fórum do Rio de Janeiro, a Av. Erasmo Braga
nº 115, térreo, hall dos elevadores, o Leiloeiro MARIO MILTON
B. RICART, venderá acima da avaliação o DIREITO E AÇÃO do
imóvel. Não havendo licitantes no dia 03/02/20, no mesmo local
e hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891 § único do
NCPC, o imóvel registrado no 8º RGI, matrícula nº 154590, Rua
Monsenhor Alves da Rocha, nº 140, sala 1202 – Penha – RJ,
avaliado as fls. 351/352 em 20/07/2018, por R$ 80.000,00. As
certidões serão lidas no ato do pregão, assim como informações
sobre débitos, etc. Pagamentos: à vista conf. art. 892 do CPC, 5%
ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação, adjudicação
ou remição. Para conhecimento de todos foi expedido este, outro
na integra estará afixado no local de costume e na sede do juízo
e nos autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública, se este
não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim a
exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado e passado
nesta cidade, em 13/01/20. Eu, __, Rosely Rodrigues Antunes,
Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr. __, LUIZ
ANTONIO VALIERA DO NASCIMENTO Juiz de Direito.
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Bancos trocam títulos públicos por energia elétrica
Itaú e Indusval,
seguindo Pactual,
aderem à
comercialização
O Itaú Unibanco e o
Banco Indusval vão debutar na área de comercialização de energia elétrica, um
mercado que tem crescido
em ritmo acelerado no Brasil. Os bons resultados das
empresas que operam com
trading de eletricidade ao
longo dos últimos anos motivaram a inciativa dos dois
bancos.
O Itaú, maior banco privado da América Latina, anunciou nesta segunda-feira a
criação de uma diretoria de
comercialização de energia
em sua unidade de investimento Itaú BBA, enquanto
o Indusval teve aval do órgão antitruste brasileiro para
comprar uma comercializa-

dora do Grupo Matrix, da
DXT Commodities, conforme informou a Reuters.
Segundo dados da Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica (CCEE), o
número de comercializadoras de energia em operação
no Brasil saltou 19% entre
janeiro e outubro do ano
passado, para 324 empresas.
Outros bancos já atuando no
setor são: o banco BTG Pactual que opera no mercado
elétrico desde 2010, quando
comprou a Coomex; e o Santander Brasil, que abriu uma
unidade de comercialização
no final de 2018.
O interesse dos bancos
tem o estímulo de planos
do governo brasileiro de
levar adiante uma reforma
regulatória que ampliaria o
mercado livre de eletricidade, segmento em que grandes consumidores, como
indústrias e centros comerciais, podem negociar o suprimento diretamente junto
a geradores ou comercializadoras.

Tendência
“De uma forma geral, é
uma tendência global você
ter o setor financeiro entrando na comercialização
de energia”, disse à Reuters
o presidente-executivo da
consultoria Pontoon-e, Marcos Severine. Ex-chefe de
análise de companhias de
serviços públicos do JP Morgan e do Itaú BBA na América Latina, Severine afirmou
que o movimento de empresas financeiras rumo ao
mercado elétrico no Brasil
já vinha acontecendo, mas
ganhou um recente impulso
extra com a queda das taxas
de juros no país a mínimas
históricas.
“Você tinha uma massa
de recursos aplicada em
títulos públicos que agora
está buscando investimentos mais atraentes. E você
tem investidores aceitando riscos mais elevados
em busca de um retorno
maior... é uma tendência de
médio e longo prazos não

só bancos, mas também assets (gestoras de recursos)
e fundos entrando e operando no mercado de energia.”
Operam atualmente no
mercado livre de eletricidade 5,9 mil empresas de
menor demanda, os chamados consumidores especiais,
além de 919 consumidores
livres, com carga maior, segundo a CCEE. Esse universo de clientes responde por
cerca de 30% da demanda
por energia do Brasil e inclui grandes empresas como
BRF, JBS, Sabesp, Ambev,
CSN e Bunge, entre outras,
que buscam reduzir custos
com eletricidade em relação
às tarifas cobradas pelas distribuidoras no mercado regulado.
O Ministério de Minas e
Energia ainda determinou
em dezembro que a Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e a CCEE devem
apresentar até 2022 estudos
sobre a abertura do mercado
livre a todos consumidores,
incluindo residenciais.

Planos
O negócio de comercialização de energia do Itaú
será vinculado à diretoria
executiva de tesouraria e
mercados globais, liderada
por Christian Egan, segundo
comunicado do banco nesta
segunda-feira.
A diretoria de comercialização ficará a cargo de Oderval Duarte, que chefiou por
anos a área de compra e venda
de energia do BTG Pactual.
“O objetivo da nova área
é atender demandas de clientes no mercado de energia
por meio da oferta de novos
produtos e também contribuir ativamente para o desenvolvimento e sofisticação
desse mercado no Brasil”,
afirmou o Itaú em nota.
Já o Indusval recebeu
autorização sem restrições
do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade) para a compra da
Crípton Comercializadora
de Energia junto ao Grupo
Matrix, segundo despacho

Mercado livre movimentou R$ 134 bilhões em 2019
O mercado livre de energia fechou o ano de 2019
com um volume de operações 6% superior ao de 2018
e somou R$ 134 bilhões. Em
2018 foram computados R$
127 bilhões. Os dados são
da Associação Brasileira dos
Comercializadores de Energia (Abraceel). O mercado
livre representa 30% de toda
a energia elétrica consumida
no Brasil e entregou aos seus
consumidores, em média,
uma economia de 34% sobre as suas contas de energia
elétrica em 2019.
O Mercado Livre é um

ambiente de negociação
onde consumidores “livres”
podem comprar energia alternativamente ao suprimento da concessionária local.
Nesse ambiente, o consumidor negocia o preço da sua
energia diretamente com os
agentes geradores e comercializadores.
Segundo a Abraceel, os
resultados de geração de
energia, comercialização e
economia poderiam ser muito maiores com a abertura
total do mercado de energia
no país. “Somos um dos últimos países do mundo a

ICONIC LUBRIFICANTES S.A.
CNPJ/MF Nº 05.524.572/0001-93 - NIRE 333.0032399-6
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 29 de novembro de 2019
Data, Hora e Local: No dia 29 de novembro de 2019, às 14h, na sede da
Iconic Lubrificantes S.A. (“Companhia”), na Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 2, Salas 701, 702, 707,
708, Condomínio Mario Henrique Simonsen, na Barra da Tijuca. Convocação
e Presença: Dispensada as formalidades de convocação, nos termos do §4º
do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, em virtude da presença
de acionistas que representam a totalidade do capital social da Companhia.
Outras Presenças: Estavam presentes também os Srs. Marcelo Pereira Malta
de Araújo e Julio César Nogueira, membros do Conselho de Administração da
Companhia. Mesa: Marcelo Pereira Malta de Araújo – Presidente. Julio Cesar
Nogueira – Secretário. Ordem do dia e deliberações: 1. Preliminarmente,
foi autorizada de forma unânime, pelo voto das acionistas da Companhia, a
lavratura da presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos
do § 1°, do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. 2. Ato contínuo, as
acionistas aprovam a reeleição dos membros do Conselho de Administração
da Companhia, abaixo qualificados, cujo mandato iniciará em 1ª de dezembro
de 2019 e vigorará até 1º de dezembro de 2021, qual seja: Como Presidente:
• Marcelo Pereira Malta de Araújo, brasileiro, casado, engenheiro, portador
da Cédula de Identidade RG nº 04.176.539-7 DETRAN/RJ e inscrito no CPF/
MF sob o nº 789.050.797-68, com endereço profissional na Rua Francisco
Eugênio, nº 329, 10º andar, São Cristóvão, CEP 20941-900, e seu respectivo
suplente, Julio Cesar Nogueira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da
Cédula de Identidade R.G. de nº 18.240.564-3 SSP/SP e inscrito no CPF/
MF sob o nº 110.501.188-71, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, nº 1343, 8º andar, Bela Vista, na Cidade e Estado de São
Paulo, CEP 01317-910; Como Vice-Presidente: • Cary David Knuth, norte-americano, casado, administrador, portador do passaporte nº 495170548,
com endereço profissional na 6001 Bollinger Canyon Road, San Francisco,
California, 94583; Como Conselheiros: • Antonio Ennes Pires de Lima,
brasileiro, divorciado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade
RG nº 06.378.676-8-DIC-DETRAN/RJ e inscrito no CPF sob o nº 746.887.31787, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, com endereço profissional na Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco
2, Salas 701, 702, 707, 708, Condomínio Mario Henrique Simonsen, na Barra
da Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, que atuará
como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; • Miguel
Lacerda de Almeida, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador
da Cédula de Identidade RG nº 06682785-8-IFP/RJ e inscrito no CPF sob
o nº 758.418.867-20, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, com endereço profissional na Rua Francisco Eugênio, nº 329, 10º
andar, São Cristóvão, CEP 20941-900, que atuará como membro efetivo
do Conselho de Administração da Companhia, e seu respectivo suplente,
Jerônimo José Merlo dos Santos, brasileiro, casado, publicitário, portador
da Cédula de Identidade RG nº 3030070704 IFP/RJ e inscrito no CPF sob
o nº 459.077.490-91, com endereço profissional na Rua Francisco Eugênio,
nº 329, 10º andar, São Cristóvão, CEP 20941-900; e • Roberto Kutschat
Neto, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula
de Identidade RG nº 6.426.623-0-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº
083.256.468-02, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo,
com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1343, 8º
andar, Bela Vista, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01317-910, que
atuará como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia,
e seu respectivo suplente, André Pires de Oliveira Dias, brasileiro, casado,
administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.470.815-3 SSP/SP e
inscrito no CPF sob o nº 094.244.028-56, com endereço comercial na Avenida
Brigadeiro Luís Antônio, nº 1343, 9º andar Bela Vista, na Cidade e Estado de
São Paulo, CEP 01317-910. 2.1. O mandato dos Conselheiros, ora eleitos,
iniciar-se-á em 1º de dezembro de 2019, mediante a assinatura do termo de
posse, e vigorará pelo prazo de 02 (dois) anos, até 1º de dezembro de 2021.
2.2. Consultados anteriormente, os membros do Conselho de Administração,
ora eleitos, declaram que (a) não estão incursos em qualquer delito que os
impeçam de exercer as atividades do cargo para os quais foram designados;
(b) não ocupam cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia no mercado em que atua; e (c) não possuem interesses
conflitante com a Companhia, de acordo com o artigo 147 da Lei nº6.404/76.
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. aa) Chevron Latin
America Marketing LLC., na qualidade de acionista; Chevron Amazonas LLC.,
na qualidade de acionista; Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., na qualidade
de acionista; Marcelo Pereira Malta de Araújo, na qualidade de membro do
Conselho de Administração e Presidente da Mesa; Julio Cesar Nogueira, na
qualidade de Membro Suplente do Conselho de Administração e Secretário
da Mesa. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
Julio Cesar Nogueira - Secretário da Mesa. Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro. Empresa: Iconic Lubrificantes S.A. - NIRE: 333.0032399-6
- Protocolo: 00-2020/000325-9 - Data do protocolo: 03/01/2020 - Certifico o
arquivamento em 06/01/2020 Sob o número 00003831245.

abrir totalmente o mercado
de energia”, diz o presidente da associação, Reginaldo
Medeiros.
Medeiros lembra que o
mercado livre de energia poderia entregar uma economia
de R$ 12 bilhões por ano na
conta de luz de 80 milhões
de consumidores brasileiros.
“Mesmo que a abertura atingisse hoje somente a parcela
do setor produtivo que ainda
está fora desse mercado, já
teríamos uma redução de R$
7 bilhões nessas contas corporativas e poderíamos gerar
no Brasil algo em torno de

420 mil postos de trabalho”,
diz ele. Nos últimos 10 anos
foram economizados mais
de R$ 200 bilhões de reais
nas contas de energia dos
consumidores que já são livres no Brasil.
Dimensão

O mercado livre de energia no Brasil tem atualmente 324 comercializadores
registrados na CCEE-Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica e fecha
2019 com 6.870 consumidores. As empresas asso-

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Andrea Maciel Pacha - Juiz Titular do Cartório da 4ª Vara de Orfãos e Sucessões da Comarca da Capital, RJ, FAZ
SABER a quantos este edital virem e dele conhecimento tiverem, que por
sentença deste Juízo nos autos da ação nº 0141750-55.2018.8.19.0001,
foi decretada a IMPOSSIBILIDADE de Angela Parente Ribeiro Mazzi, brasileira, casada, portadora do CPF nº 439.564.757-04 e da certidão de
casamento lavrada no Cartório da 5ª Circunscrição do Registro Civil das
Pessoas Naturais da Comarca da Capital, Estado do Rio de Janeiro, no
Livro BR-23, fls.270, termo nº 6.867 de receber valores, gerir o patrimônio, comprar e vender valores sem a representação da curadora nomeada
em caráter definitivo, Francesca Mazzi, brasileira, divorciada, portadora
do CPF nº 016.714.367-09, carteira de identidade nº 85617 - OAB, residente na Rua Desembargador Alfredo Russel, nº 49 Aptº 302 - CEP:
22431-030 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ. Este edital será publicado por
três vezes com intervalo de 10 (dez) dias, no Órgão Oficial. Rio de Janeiro, 09/12/2019. Eu, __ Roberto Carlos Baptista Campos - Responsável
pelo Expediente - Matr. 01/30628, o subscrevo.

EDITAL DE SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO.
NORMA MARIA MACHADO, Leiloeira Pública Oficial, matrícula nº
036, JUCERJA, estabelecida na Avenida Erasmo Braga nº 227 –
Gr. 704, Centro – Rio de Janeiro – RJ., tel. (21) 2533-7978, www.
machadoleiloes.com.br, faz saber que, devidamente autorizada
pela fiduciária/credora CONSTRUTORA SANTA ISABEL S/A,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.530.098/0001-48, venderá em
segundo público leilão presencial, no dia 24/01/2020, com início
às 14:30 horas, na Av. Erasmo Braga, nº 227, Gr. 704 – Centro
/RJ., o imóvel identificado como Apartamento 1001 do Bloco 03
do prédio situado nesta cidade, na Avenida Salvador Allende, nº
6.300, Recreio dos Bandeirantes, na freguesia de Jacarepaguá,
com direito a 1 vaga de garagem coberta indistintamente
situada na Área 3 do subsolo e correspondente fração ideal de
1162500/536843666 para o apartamento e de 231973/536843666
para a vaga de garagem, construído no terreno que tem as
medidas, características e confrontações constantes da matrícula
nº 330355 do 9º Ofício de Registro de Imóveis, conforme previsto
na Lei nº 9.514, de 20/11/1997, com a nova redação dada pela Lei
nº 10.931/2004 e 13.465/2017, combinada com as cláusulas do
Contrato de Compra e Venda, de financiamento imobiliário, de
Alienação Fiduciária em garantia e outros pactos firmado em
18/08/2011, e escritura de renegociação lavrada em 29/08/2014
nas notas do Tabelião do 10º Ofício, às fls. 107, do livro 7113,
ato 047, e instrumento particular de rerratificação firmado em
18/12/2017, para garantia da dívida regendo-se o contrato pelas
demais cláusulas e condições constantes do título, registrados na
matrícula nº 330355 sob os nos R-13, R-14 e AV-15, venda essa
que se faz para pagamento àquela fiduciária/credora da dívida,
vencida e vincenda mais acessórios legais e contratuais, que não
foram pagos pelos fiduciantes/devedores BERNARDO PIRES
E ALBUQUERQUE ALVARES PENNA, CPF nº. 974.643.76749 e sua mulher ÉRIKA TRIGUEIRO DE ANDRADE PENNA,
CPF nº. 014.904.047-40 nos termos do Contrato e Escritura
supra mencionados, tendo eles sido previamente constituídos
em mora, não a emendaram e, em consequência, consolidada
a plena propriedade em nome da fiduciária/credora, consoante
ato AV-18 da matrícula 330355 do 9º Ofício do Registro de
Imóveis. O imóvel será ofertado a quem mais der, desde que
igual ou superior ao valor de R$ 615.443,92 (seiscentos e quinze
mil, quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e dois
centavos), fixado com base no valor da dívida mais os acréscimos
especificados nos §§ 2º. e 3º. do artigo 27 da Lei nº 9.514/1997, e
atualizado para o dia do leilão, que já contempla o débito informado
pelo condomínio dos meses dezembro/2019 e janeiro/2020, no
valor de R$ 2.348,16 (dois mil, trezentos e quarenta e oito reais
e dezesseis centavos). Ficam cientes os interessados de que
a arrematação far-se-á mediante o pagamento imediato pelo
arrematante do lanço vencedor, acrescido de 5% de comissão à
Leiloeira incidentes sobre o valor da arrematação. Caso o imóvel
objeto do leilão esteja ocupado, o arrematante será o responsável
pelas providências de desocupação do mesmo, na forma do art.
30 da Lei nº 9.514/1997. Os devedores acima identificados, e seus
procuradores, Sr. Fernando Sousa Penna, CPF nº 002.144.34753 e Sra. Maria Cecília Pires e Albuquerque Penna, CPF nº
736.082.627-68, ficam desde já cientificados do dia, hora e local
de realização do presente leilão. A Leiloeira acha-se habilitada a
fornecer aos interessados informações pormenorizadas sobre o
imóvel objeto do leilão, bem como apresentar as certidões inerentes
ao imóvel e à fiduciária/credora proceder os atos necessários à
formalização da arrematação. Rio de Janeiro, 13 de janeiro de
2020. Norma Maria Machado, Leiloeira Pública Oficial.

ciadas da Abraceel detêm
83% desse mercado. O
mercado livre é responsável por 34% de toda a expansão do parque gerador
em construção, com investimentos da ordem de R$
34 bilhões, principalmente
em energia renovável. Atualmente, 42% da geração
de energia renovável é destinada ao mercado livre.
A Abraceel defende o direito da livre escolha do fornecedor de energia elétrica,
a chamada portabilidade da
conta de luz, e de gás natural pelos consumidores.

do órgão estatal no Diário
Oficial da União desta segunda-feira.
A transação “faz parte da
estratégia do Banco Indusval
de expandir seus negócios
no Brasil, passando a atuar
no setor de comercialização
de energia elétrica”, de acordo com parecer do Cade.
Procurado, o Indusval não
comentou de imediato o aval
do órgão antitruste para o negócio com o Grupo Matrix.
A Crípton ainda não possui operações no mercado
elétrico, mas o negócio não
é incomum— com o aquecimento no setor de comercialização, alguns empresários
do ramo têm apostado na
criação de companhias “de
prateleira” para posterior
venda a terceiros interessados, segundo especialistas.
O apetite pelo mercado de
energia também tem atraído
empresas de outros setores,
como a Cosan, que em dezembro acertou a compra da
comercializadora Compass
por R$ 95 milhões.

Foi fundada no ano 2000 e
atualmente conta com 94
empresas associadas, que
comercializam 83% do volume de energia elétrica do
segmento.
Também tem a finalidade de atuar junto à sociedade em geral, formadores de
opinião, órgãos de governo,
incentivando a livre competição de mercado como instrumento de eficiência nas
áreas de energia elétrica e
gás natural, atende a cerca de
seis mil consumidores livres
e especiais, que estão entre
os maiores do país.

TERMOMACAÉ S.A.
CNPJ: 02.290.787/0001-07
AUDITORIA AMBIENTAL
TERMOMACAÉ S.A., torna público que entregou ao Instituto Estadual do
Ambiente – INEA, em 28/11/2019, Relatório de Auditoria Ambiental do ano de
2019para operar usina termelétrica a gás natural – UTE Mario Lagoe informa
que este estará à disposição para consulta na Fazenda Severina – Barra de
Macaé no Município de Macaé, no período de 27/01/2020 a 07/02/2020,no
horário das 9h às 16h. Informa, ainda, que o referido relatório também estará
disponível para consulta na biblioteca do INEA, na Av. Venezuela, 110 – Saúde,
no horário das 9h às 12h e das 13h30 às 17h30.(Processo E-07/200992/2006)
EDITAL DE ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA ESPECÍFICA
SINDICATO
DOS
EMPREGADOS
EM
ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO,
com CNPJ sob o n.º 33.094.269/0001-33, por sua presidenta abaixo
assinada e no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA
todos os empregados bancários, associados ou não, que prestam serviço
no Banco BMG S.A., da base territorial deste sindicato, para a Assembleia
Extraordinária Específica que se realizará no dia 15 de janeiro de 2020, às
11:00hs, em primeira convocação, e às 11:30hs, em segunda convocação,
no endereço à Rua Sete de Setembro, nº 71 – 5º andar, Centro, para
apreciação da seguinte ordem do dia: 1) Discussão e deliberação do
Acordo Coletivo de Trabalho sobre Programa Próprio de Participação
nos Resultados, exercício de 2019 com vigência compreendida no
período de 01/01/2019 a 31/12/2019 a ser celebrado com o Banco BMG
S.A.; 2) Contribuição negocial. Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2020.
Adriana da Silva Nalesso
- Presidenta -

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
6ª VARA CIVEL DO FÓRUM REGIONAL
DA BARRA DA TIJUCA
AVENIDA LUIZ CARLOS PRESTES, S/N,
BARRA DA TIJUCA - RJ
Tel.: (21) 3385-8818 - E-mail: btj06vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO E PRESENCIAL
(SIMULTÂNEO) E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS,
EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL, MOVIDA POR MARTA BEATRIZ
NOGUEIRA LEAL FERREIRA em face de EDSON JOSÉ DE
ARAÚJO , ALCINIRA LEAL DE ARAÚJO - PROCESSO Nº
0036227-17.2015.8.19.0209, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) FLAVIA DE ALMEIDA VIVEIROS DE CASTRO
– Juiz(a) de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital,
a todos os interessados, e especialmente ao(s) devedor(es)
supramencionado(s) que será realizado o público Leilão
pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA,
NAS
MODALIDADES ELETRÔNICO E PRESENCIAL
(SIMULTÂNEO): O Primeiro Leilão, por valor igual ou superior
a avaliação, será no dia 30/01/2020 às 11:00h, e, o Segundo
Leilão, por valor igual ou superior a 50% da avaliação, no dia
04/02/2020 às 11:00h, sendo o Leilão Eletrônico disponibilizado
no portal eletrônico do Leiloeiro www.alexandroleiloeiro.
com.br e, o Leilão Presencial, na forma simultânea, será
realizado no Átrio Do Fórum Regional Da Barra Da Tijuca,
Situado Na Av. Luís Carlos Prestes, S/N, Barra Da Tijuca - Rio
De Janeiro,, na forma dos inciso II do Art. 884, do art. 882
do CPC/2015 e do §único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº
236 de 13/07/2016. O Leilão Eletrônico estará disponível para
Lances no portal eletrônico do Leiloeiro, com no mínimo 10
(dez) dias de antecedência da Primeira data. DO BEM A SER
LEILOADO: (Conforme laudo de Avaliação às fls. 291e) Área de
estacionamento do Salão de Festa Coliseum, situado na Rua
Euzébio de Almeida, lote 13, quadra 59, PA 16.199 - Sulacap.
Matriculado sob o nº 91731-A no 8º Registro de Imóveis e
na Prefeitura sob o nº 0257784-9 e C.L.09791-5. (...) VALOR
DA AVALIAÇÃO DE R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais).
Informações podem ser obtidas nos seguintes locais: Escritório do
Leiloeiro situado na Avenida Almirante Barroso, nº 90, Grupo 606
– Centro, Rio de Janeiro, RJ. Site: www.alexandroleiloeiro.com.
br. Telefone: (21)3559-2092 – (21)97500-8904. E-mail: contato@
alexandroleiloeiro.com.br. E para que chegue ao conhecimento de
todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas de
estilo, ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) intimado(s)
da hasta pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio
deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo que
o EDITAL NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA AFIXADO NO FÓRUM,
NOS AUTOS MENCIONADOS E NO SITE DO LEILOEIRO.
CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta Cidade em Rio de Janeiro,
em 12 de Dezembro de 2019. Eu, digitei _, e Eu, Chefe da
Serventia, subscrevo _. (ass.) FLAVIA DE ALMEIDA VIVEIROS
DE CASTRO – Juiz de Direito.

